
B A I L U T  2 0 1 9
TNV-VT ILTAJUHLA 9.11.

Tämä on kutsu bailaamaan! Ikinuoret 
partiolippukunnat - Töölön Nuotioveikot ja 
Viestitytöt - viettävät 80-vuotisen taipaleen 
kunniaksi iltajuhlaa lauantaina 9.11. klo 18-

23 Juhlatila Aitiossa. 

Vedä niskaan ikimuistoisimmat teinibailuku-
teesi, niin kuin silloin ennen, ja tule mukaan 

hauskaan ja rentoon joukkoomme!

Bailut-iltajuhla on suunnattu kaikille täy-
si-ikäisille entisille ja nykyisille lippukuntien 
jäsenille. Kutsu on avec. 120 ensimmäistä 

bailaajaa mahtuu mukaan!

Tästä kutsusta löydät ohjeet ilmoittautu-
miseen, illalliskortin maksuun ja kaikkeen 

muuhun oleelliseen. Lämpimästi tervetuloa, 
nähdään Bailuissa!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



AJANKOHTA
Juhlaa vietetään lauantaina 9.11.2019 klo 

18.00-23.00. Tämän jälkeen siirrytään jatkoille.

Paikkana toimii Juhlatila Aitio osoitteessa 
Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki, 8.kerros

LISÄTIEDOT
Yleistiedot löytyvät Viestityttöjen nettisivuilta:  

http://viestitytot.wordpress.com/bailut 
Lippukuntien juhlavuosimenoa voi halutessaan 
seurata myös Facebookissa tai Instagramissa:  

@viestitytot ja @nuotioveikot

Lippukuntatuotteita eli Viestityttöjen ja  
Nuotioveikkojen logolla varustettuja vaattei-
ta, mukeja ja kangaskasseja sekä juhlavuo-
situotteita voi tilata TNV-VT nettikaupasta:  

http://shop.spreadshirt.fi/TNVVT-kauppa

Säästämme luontoa ja vältämme paperipos-
tia, siksi kutsu on lähetetty vain sähköisesti. 
Olethan yhteydessä vanhoihin partiokave-
reihisi ja tarkista, ovatko he saaneet kutsun 

Bailuihin. Pyydettäessä, mikäli saamme 
postiosoitteen, lähetämme kutsun kirjeitse.

YHTEYSTIEDOT
Laura ”Luru” Klockars,  

050 0854180, laura.klockars@kolumbus.fi

PUKUKOODI
Ikimuistoisin bailuasu teiniajaltasi.  

Paras puku palkitaan!

ILLALLISKORTTI
1. illalliskortti: Varpunen 60e  

(sis. tervetuliaismaljan, kolmen ruokalajin 
illallisen ja pääruoan juoman)

2. illalliskortti: Tikka 72e  
(sis. tervetuliaismaljan, kolmen ruokalajin 

illallisen ja pääruoan juoman  
+ 3 kpl juomalippuja*)

3. illalliskortti: Metso 80e  
(sis. tervetuliaismaljan, kolmen ruokalajin 

illallisen ja pääruoan juoman  
+ 5 kpl juomalippuja*)

*1 juomalippu = 1 viinilasi / olut / virvoitus-
juoma. Paikan päällä voi ostaa vain  

rajoitetusti juomalippuja.

MAKSU
Suorita maksu Viestityttöjen vanhempain- 

yhdistys ry:n tilille FI61 1328 5000 1499 81.  
Kirjoita viestiksi ”Bailut + osallistujien nimet”.

ILMOITTAUTUMINEN
Mukaan pääset lunastamalla illalliskortin,  
ja täyttämällä sähköisen ilmoittautumis- 

lomakkeen osoitteessa:  
http://bit.ly/iltajuhla2019 

120 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu 
mukaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

keskiviikko 9.10.2019.

Jos lomakkeen täyttäminen sähköisesti ei 
onnistu, otathan yhteyttä Laura Klockarsiin.


